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Klimatnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrummet Rimbo, kommunhuset Ankaret kl. 13.1514.30, 15.15-15.30

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tommie Eriksson, vice kommundirektör
Josefin Sundberg, miljöstrateg
Mikael Forssander, sekreterare
Ingvar Norrman, verksamhetsutredare

Utses att justera

Kristian Krassman

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Ankaret, 2013-03-26

Underskrift

Sekreterare ......................................................................... § 6-8

Mikael Forssander
Ordförande ........................................................................

Åsa Wärlinder
Justerande ........................................................................

Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2013-03-21

Datum för
anslags uppsättande

2013-03-27

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

2013-04-17

Kommunstyrelsekontoret

.................................................................
Mikael Forssander
Utdragsbestyrkande
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Klimatnämnden
Närvarolista/omröstningsprotokoll
Namn

Närvarande = N
Frånvarande = F
Tjänstgörande = Tj

LEDAMÖTER
Åsa Wärlinder ordf
Sören Forslund, 1:e vice ordf
Kristian Krassman, 2:e vice ordf
Jens Andersson
Ove Eriksson
Joanna Lewerentz
Leif Hedlund
Bengt Sellin
Per-Åke Jeansson

C
M
S
M
M
M
FP
S
S

ERSÄTTARE
Alexander Klaréus
Bert Löfqvist
Sten Arrhenius
Susanne Lippert
Gunnar Kjelldahl
Berit Elisson
Lena Svenonius
Olga Lännevall Fedorina
Kerstin Carlgren
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M
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M
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V
MP

Totalt ledamöter och ersättare
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Klimatnämnden
KLMN § 6

Information
Klimatnämnden beslutar
Att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Ingvar Norrman, verksamhetsutredare, på kommunstyrelsekontorets
renhållningsavdelning informerar om statusen i biogasutredningen. Avdelningen
har haft ett första möte med Östhammars kommun och under våren har man
planerat möten med andra regionala aktörer. Han berättar vidare att resultatet
från pressvattenproverna har kommit och de visade på något för höga
metallvärden. Ett nytt test kommer därför att göras i maj eller juni på Salmunge
avfallsanläggning.
Josefin Sundberg, miljöstrateg, presenterar vad Norrtälje kommun gör idag som
faller inom ramen för miljömålet begränsad klimatpåverkan. Vidare informerar
hon om miljömålet Hav i balans & levande kust och skärgård.
Slutligen tackar ordförande förvaltningen för arbetet de har lagt ner på
utställningen Nordens Venedig. Utvärderingen visar dessvärre att besöksantalet
var relativt lågt på de seminarier som anordnades i anslutning till utställningen.
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Klimatnämnden

KLMN § 7

Dnr KLMN 2013-000007

Ekonomisk rapport per den 28 februari 2013
Klimatnämnden beslutar
Att

godkänna den framtagna redovisningen och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Bakgrund
Enligt gällande rutiner ska klimatnämnden överlämna en ekonomisk rapport för
januari-februari till kommunstyrelsen. Enligt den framtagna rapporten visar
nämndens verksamhet ett mindre underskott och prognosen för helåret 2013 är
att verksamheten kommer att hålla budgeten
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i en skrivelse daterad den 14 mars att den
framtagna redovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning
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Klimatnämnden

KLMN § 8

Dnr KLMN 2013-000006

Klimatfärdplan 2050
Klimatnämnden beslutar
Att

anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
överlämna det till kommunstyrelsen.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Kristian Krassman (S), Bengt Sellin (S) och Per-Åke Jeansson (S)
Bakgrund
Naturvårdsverket har lämnat ett underlag i form av en rapport till regeringen för
utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av
växthusgaser till 2050. Underlaget har framtagits i samarbete med andra
myndigheter. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet den 23 april
2013. I Naturvårdsverkets underlag till rapport identifieras vilka omställningar
som måste ske i samhället och vilka robusta strategier som kan leda till de
omställningar som krävs för att Sveriges påverkan på jordens klimat kraftigt ska
minska. Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå
målet. De stora utmaningarna är att ställa om transporterna och industrins
processer, men också att hushålla med energi och resurser och ställa om våra
konsumtionsmönster.
Kommunstyrelsekontoret anser att det är viktigt att arbeta mot ett klimateffektivt
samhälle, dock inte genom att till exempel Länsstyrelsen får rätt att överklaga
detaljplaner som inte tagit klimathänsyn. Att Naturvårdsverket pekar på
alternativet att länsstyrelserna skulle kunna ges rätt att överpröva detaljplaner
som inte tagit klimathänsyn menar Norrtälje kommun skulle kunna inskränka på
kommunernas planmonopol. Ett bättre stöd för den enskilda kommunen vore
istället om länsstyrelserna i tidigt skede under planprocessen gav kommunen
stöd och vägledning gällande energi- och klimatfrågan. I främjandet av en
transportsnål utveckling skulle incitament i form av statligt planeringsstöd till
kommunerna kunna vara en viktig och nödvändig åtgärd.
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Klimatnämnden
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i en skrivelse daterad den 7 mars 2013 att
nämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Beslutande sammanträde
Yrkanden

Kristian Krassman (S) föreslår skriftligen en ändring i remissvaret med följande
lydelse:
”Norrtälje kommun anser att det är viktigt att arbeta för ett klimateffektivt
samhälle. Ett bra stöd för den enskilda kommunen är att länsstyrelserna i tidigt
skede under planprocessen ger kommunen stöd och vägledning gällande energioch klimatfrågan. Norrtälje kommun anser att ett regionalt perspektiv i den
kommunala planeringen för att skapa bland annat ett transportsnålare samhälle är
viktigt, då detta utgör en stor del av de klimatpåverkande utsläppen.”
Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt förslag mot Kristian Krassmans (S) ändringsförslag och
finner att nämnden säger ja till ordförandens förslag.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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